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ل  عمــا أ ملــف 
الــشـركـــة
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المقدمة
لدينــا  وكانــت  صغيــرة  مجموعــة  مجــرد  كنــا   ، بدأنــا  عندمــا   
تمــر  والتــزال  كانــت  ُعمــان  ســلطنة  فدولتنــا،   . كبيــرة  طموحــات 
بمرحلــة تنميــة اقتصاديــة ونحــن، بفخــر كوننــا مواطنيــن ُعمانييــن، 
أردنــا أن نلعــب دورا فــي ذلــك، وقــد فعلنــا. فمــن بيــن المتطلبــات 
ــة. فنحــن نلتــزم  ــة التحتي ــة، نمــو البني ــة االقتصادي األساســية للتنمي

عمالئنــا.  لــكل  الجــودة  عاليــة  أســمنت  منتجــات  بتوفيــر 

كمــا أن فريــق العمــل  لدينــا يعمــل بشــكل دقيــق،  لتلبيــة   
ــام  ــة بشــكل ت ــر الوطني ــر الجــودة المعتمــدة مــن قبــل المعايي معايي
ــا المجتهــدون،  ــه موظفون ــه مــن خــالل العمــل الجــاد الــذي يبذل . فإن
وعمالؤنــا المشــجعون ، أزدهــرت  شــركتنا كشــركة بنــاء ُعمانيــة ذات 

ُســمعة طيبــة.

فنحــن نحــرص علــى إرضــاء عمالئنــا، لنكســب ثقتهــم ولُنلبــي   
ــا، وبالتالــي نحســن إنتاجيتهــم. ومــن خــالل هــذا  احتياجــات موظفين
ــا  ــاح. كمــا أنن ــى قمــة النج ــى الوصــول إل ــن عل النهــج ســنكون قادري
ــا منتجــات  ــر لكــي نقــدم لعمالئن نعمــل فــي قطــاع البحــث والتطوي

األســمنت الموثوقــة تمامــًا، وبأفضــل األســعار. 



الموظفيــن،  والتــزام  المبــادرة،  وروح  االبتــكار،  خــالل  فمــن 
ُنقــدم -وباألخــص إلــى األراضــى الُعمانيــة- المنتجات األســمنتية 
بالســالمة،  تتعلــق  تداعيــات  أو  تأخيــر  أي  بــدون  أماًنــا  األكثــر 
حتــى نتمكــن مــن دورنــا فــي تنميــة ُعمــان كشــركة بنــاء ُعمانيــة 

مملوكــة بنســبة )%100( .

لقــد وصلنــا إلــى بعــض اإلنجــازات المهمــة فــي رحلتنــا الخاصــة 
بتقديــم أفضــل تجربــة لــكل العمــالء مــع شــركتنا. فمنتجــات 
ــن  ــر م ــل للكثي ــرص عم ــر ف ــمنتية توف ــات األس ــة للمنتج المدين
األفــراد؛ فلقــد كنــا ومازلنــا ندعــم القــوى العاملــة لدينــا والتــي 
ــة  ــا. فشــركة المدين ــر شــخصًيا ومهنًي ــى التطوي تســاعدهم عل
ــوى  ــي الق ــتثمار ف ــي االس ــتمرة ف ــمنتية مس ــات األس للمنتج
ــاة  ــك لجعــل الحي ــي وكل ذل ــة واالقتصــاد المحل ــة المحلي العامل
أفضــل لجميــع المواطنيــن الُعمانييــن فلقــد لعبنــا دورًا فــي كٍل 

ــة. ــة التحتي ــة والبني ــة االقتصادي مــن مشــاريع التنمي
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االستراتيجية

إضافة قيمة إلى العمالء

تتبع شركة المدينة للمنتجات األسمنتية استراتيجية واضحة تخص مجموعات هامة   
والمجتمع   ، والموظفون   ، الموردون  الشركة وهم عمالؤنا وكذلك  إلى  بالنسبة  جدًا 
ككل . وقد تمت صياغة استراتيجيتنا كنتيجة لتوافق واسع النطاق يتبع مفهوم شركتنا .
إن استراتيجيتنا هي القوة الُمحركة لنا، فهي تربطنا مًعا،  وُتتيح لنا العمل من   
أجل تحقيق هدفنا المشترك ألجل تحسين شركتنا ، والمجتمع ، وأمتنا . وباتباع خارطة 

الطريق هذه،  فإننا نواصل تلبية احتياجات عمالئنا الكرام بطريقة موحدة .

إن أهم شيء ألي شركة في قطاع البناء والتشييد والذي ال يمكن أن نغفل عنه   
هو الجودة . فإن تقديم منتجات ذات جودة عالية هو أحد الجوانب األساسية التي نتكفل 
بها ؛ ولذلك يتم اختبار منتجاتنا بعناية من قبل خبراء أكفاء لضمان أن الطابوق األسمنتي 

األكثر أماًنا وامتياًزا يصل إلى عمالئنا.

أما في مجال البناء ، فإن الجودة هي أمر ُملح أكثر من كونها شيًئا مرغوًبا ، ونحن   
نتفهم تماًما مخاوف عمالئنا. وقد أدى فهمنا لذلك إلى اتخاذ تدابير لضمان أن نوعية 

الطابوق األسمنتي لدينا ال يتعرض للخطر على اإلطالق.
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الرؤية و الرسالة
رؤيتنا هي أن ُنحدث ثورة في صناعة البناء والتشييد ونصبح روادها 

من خالل توفير أعلى قيمة لكل عمالئنا وشركات البناء
كما أن مهمتنا هي تحسين وصقل قيمة شركاتنا في السوق ، وذلك 
التكنولوجيا  ودمج  بموظفينا  الخاصة  االبتكارات  استغالل  خالل  من 
احتياجات   وتلبية  الكفاءة  لزيادة  لدينا  اإلنتاج  عمليات  في  المتقدمة 

العمالء بشكل شامل.

 ، عالية  جودة  ذات  منتجات  تصنيع  طريق  عن  بذلك  للقيام  ونهدف 
والتجاوب مع التعليقات والمالحظات التي نتلقاها، ونسعى باستمرار 

لتحسين خدماتنا .



8

القيم

السالمة

االحترام

إن سالمة الجميع هي مصدر قلقنا األكبر ، سواء كان موظفونا الذين 
المنتجات  بتوصيل  يقومون  الذين  سائقونا  أو   ، الموقع  في  يعملون 
النهائية ، أو عمالؤنا الذين يتعاملون مع تلك المنتجات . فالسالمة هي 

أهم أولوياتنا دائًما .

في  الوظيفي  المسمى  أو  المكانة  عن  النظر  بصرف   - منا  واحد  كل 
التسلسل الهرمي - ُمنتظر منه أن يحترم األفراد اآلخرين ويشجعهم . 

ومن ناحية أخرى ، ُيطلب من موظفينا احترام الجميع 

أن األفعال أبلغ من األقوال ، ونحن نريد أن يعمل؛ موظفونا وفًقا للقيم 
وصادقين  بالثقة  جديرين  أفراد  وجود  ُنشجع  فنحن   . إليها  ينتمون  التي 
في منظمتنا؛ حتى نتمكن من الحفاظ على سمعتنا باعتبارها واحدة من 
األسماء الجديرة بالثقة في هذا المجال . كما أننا نتأكد من أن كل شخص 
مسؤول عن أفعاله بغض النظر عن لقبه ، حتى نتمكن من البقاء عادلين 

في تعامالتنا. 

تركز القيم األساسية للمدينة على خلق ثقافة داخلية قوية والحفاظ عليها، هذه الثقافة الداخلية تحكمها مجموعة 
من القيم المتكاملة والتي يضعها كل موظف من موظفينا إلى جانب قلبه . كلنا نسعى جاهدين لاللتزام بهذه 

القيم فى تعامالتنا المهنية ، وحتى في سلوكنا الشخصي . وفيما يلي بعض القيم األساسية لدينا:

الشفافية والمساءلة
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فريق العملالنزاهة
إن الصدق واألمانة هما من القيم األخالقية التي توجهنا . فيجب على 
الجميع االلتزام بمعاييرنا األخالقية واألدبية عند إجراء تعامالت تجارية بناء 

على طلب الشركة.

فعلى الرغم من أننا نؤمن بأهمية مدح األفراد عندما يختارون استكشاف 
واستخدام إمكاناتهم أو تحسين مهاراتهم ، لكننا أيًضا نشجعهم على 
مجموعة  هي  المدينة   . المشتركة  األهداف  لتحقيق  الجماعي  العمل 
توجيه  المحترفين  هؤالء  على  يجب  ولكن   ، المتميزين  المحترفين  من 

طاقاتهم لمنفعة الشركة، والعمالء، والدولة.
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المنتجات
 تهدف شركة المدينة لمنتجات األسمنت إلى أن 
 ، والتشييد  البناء  صناعة  مجال  في  رائدة  تصبح 
وذلك بوجود قوى عاملة ُمخلصة وخبراء ُمبدعين . 
فمنتجاتنا األسمنتية تطابق معايير الجودةالمحلية 

و الدولية . 

ويوجد في المصنع أعظم ما توصلت إليه التكنولوجيا.
وهذا االبتكار التكنولوجي يساعدنا بشكل كبير على 

زيادة كفاءة عملية اإلنتاج .



13

  

ُ

 

 



















22

        
     .      
     ُ     
 .         ،
        
         

.   

         
  .        
       
       .   
   . ُ      
   ،     ،   
        ،   

.    



23



التقارير المخبرية
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